Kosmetoložka
Inka žertuje:
„Mám velkou přednost před mladými. Já už vím,
jak budu vypadat v 75!!“ Jak? Podívejte se, jak!
Finsko, 29. září 2006, Ince je přesně 75 a půl. Sauna byla hodně
parná, proto oči Inky trochu napuchlé a kudrnatá hříva rozcuchaná. Na
její pleti není nic, jen příroda. Asi vážně umí kouzlit… Mattimu se jevila
Inka tak mladá a hezká, že běžel pro foťák...

O reklamě vůbec a o reklamě dle Inky
Na reklamních plakátech propagujících nějaký krém
proti vráskám slibují hodně nalíčené mladé dívky starším damám věčné mladí. Ale účinek tohoto krému ani
naznačit nemohou: vždyť jsou samy ještě mladé. Jak
tedy zjistit, zda ten krém doporučovaný těmi dívkami
vůbec působí?
Inka působení jí nabízených krémů – i pod očima
– inzeruje vlastní tváří. Jinými slovy, Inka na své nenalíčené 75leté pleti – stále bez vrásek i pod očima – předkládá, jak její metody, stroje a přípravky fungují!

❤

Inka a její až čarodějná kosmetická
řada „Růžová žába“
Preparáty „R.Ž“ mají úžasné účinky na zklidnění,
tím zkrášlení pleti. Unikátní výrobky jsou vypracovány s
využitím mořských rostlin, složky které se neuvěřitelně
podobají prvkům lidské kůže. Jejich stálým užíváním se
docílí zlepšení metabolizmu v pleti i obnovení v ní ztracené s věkem přirozené tvorby kolagenu a elastinu pro
zdravější a tím i mladší vzhled pleti.
Kouzlo živého moře na živé pleti…
Důležité je i zpracování rostlin použitím mořské
vody při míchání přípravků, což kladně ovlivňuje jejích
vstřebání do hlubších vrstev pleti. To odpovídá i fyziologické struktuře pleti a potřebám její výživy. Klinické texty na podrážděnost a alergické reakce prokázaly
vysokou kvalitu přípravků „Růžové žáby“, které jsou jedněmi z nejvyvinutějších v oboru osobní a profesionální
kosmetologie!

Jana Malá před a po několikatýdenním komplexu
ošetření v Salonu Inky. Toto je úspěch talentovaných
rukou Mattiho + Inky a jejich zvláštních metod a také
úžasných kosmetických přípravků šitých na míru...
OBJEDNÁVKY NA BEZPLATNOU KONZULTACI:
Mob.: 723 755 443, tel./zázn.: 224 212 092,
INKA, Staroměstské nám.15, Praha 1

V každém kosmetickém přípravku
šumí moře… živé…
Inka je odbornicí, která až geniálně umí z velkého
sortimentu „R.Ž.“ bezchybně určit přípravky odpovídající konkrétnímu stavu pleti. To beze slov dokazuje
pletí vlastní a pletí svých klientů. Proto závist občas šíří
pomluvy. Ale toho si Inka nevšímá. Pro Inku mají význam především úcta, hluboký obdiv, láska a nádherná
vděčnost jejích mnoha spokojených klientů…

www.akne-inka.cz

